
Indstilling til Idrætslederpris

Peter Arvedsen, kaldet ”Arved”, kom til klubben i anden omgang i august 2011, og har været 
Ungdomscheftræner lige siden. I den periode er antallet af ungdomsspillere i klubben vokset 
fra 130 til over 300, og det er i væsentlig grad Arved’s fortjeneste. 

Han forstår på sin helt særlige måde og med sin altid positive indstilling til alle børn at skabe 
en stemning, hvor den yngste nybegynder og de bedste elitespillere alle føler sig lige 
værdsatte og lige vigtige for ham.

Han har igennem alle årene været primus motor i vores meget fine samarbejde med 
Engelsborgskolen, hvor de små klasser hvert efterår bliver inviteret over i badmintonhallen, 
og hvor Peter og hans trænerkolleger så overtager nogle af idrætstimerne og introducerer 
børnene til badminton. Det har vi fået fin feed-back på fra skolen og badmintonklubben har 
fået en stor del af sin tilgang via disse aktiviteter.

Arved’s evne til at fange både de små begyndere og de større, mere rutinerede elitespillere 
har givet sig store sportslige udslag. Vi har nu op mod 100 børn og unge, der er aktive med at
spille holdkampe og/eller åbne turneringer og Arved følger med i hvordan alle holdene klarer 
sig og i alle spillernes resultater i turneringerne – og han er god til at rose! Vi har nu spillere i
den allerbedste række i alle årgange, og det sikrer et stadigt flow af nye kvalificerede spillere 
til seniorafdelingen hvert år – noget der var en del sjældnere før Arveds tid.

I 2016 vandt vi Kredsmesterskaberne for Ungdomshold i både U11, U13 og U15 – noget 
klubben aldrig har opnået før, og vi har nu spillere i mange årgange som er helt i toppen af 
eliten i Danmark og enkelte, der kan være med på topplan i Europæisk regi – det er også i 
stor udstrækning Arved’s fortjeneste.

Hans lærererfaring er naturligvis en fordel i omgangen med både børn og forældre, og den 
gør også at pædagogikken er stærk, men det er først og fremmest kombinationen af hans 
personlighed og hans trænerfaglige dygtighed, der gør ham til noget helt specielt. Hans 
engagement og udstråling får alle i nærheden af ham til at yde deres bedste.




